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,,-МЛRДЪ ТУРИстъ· 

rод. 12, к·н. 5-6 

1, Въ недрата на Витоша 

2, Нашит-в излети 

М.11. Турист~ 

л. 

3, Юношескиятъ туризмъ въ България Л , Н. Т, 

4, Облаци , въздухъ и планини 

5, Планинскиятъ въздухъ 

6. Свещенната планина 

7, Туристи (стих.) • 

В. Пиринъ 

9. (приложение) 

10. снимки въ текста 

Д-ръ Хойолеръ 

М. Б, Милковъ 

Н. Ив. Божиновъ 

..•..•••................................................... 

Сп. ,,Младъ Турнстъ" е одобрено отъ 

Министерството не1 НаFодната Просвiна и пре.ло

ржчано с::ъ наредба № 2%75 отъ 30. XI. 1921 г. за 

асички училищни и обществе.ни библиотеки . 
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РЕДF\КЦИЯ И Р\ДМИНИСТРF\ЦИЯ 

„СОЛУНСКF\" 25-:- СОФИ Я 

Корици м lix Llbris В. Захсриев1, 
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ОРГRНЪ Hf\ ЮНОШЕСКИЯ ТУРИСТСКИ СЪЮЗЪ ВЪ БЪЛГF\РИЯ 

••••••••••••••••••а••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Год. XII май - юний 1927 Кн. 5 и 6 

·····~··································································-· 
ВЪ НЕДРАТА НА ВИТОША 

На 31 юлий, 1 и 2 августъ т. r., въ мtстностыа uЗлат• 
ни мостове" на Витоша ще се състои вториятъ (дванадесети) 
редовенъ съборъ на Ю. Т. С. въ България. Отъ всички кж
тища на Родинатм ще се събератъ хиляди юноши--туристи, 
за да изживеятъ незабравими часове на другарство и турист
ски животъ, а заедно съ това - да осветятъ · едно отъ най
хубавигв д-вла на Съюза - хубаво като прол-втни цв-втя или 
като планинско езеро - Хижа „Златни мостове", построена 
отъ Соф. клонъ „Витоша" на Ю. Т. С. 

Безъ да се връщаме назадъ - защото не пишемъ 
история - ние само ще си спомнимъ онзи дъждовенъ день, 

когато въ столицата се появиха разноцв-втнитt позиви на 
клонъ „Витоша", съ които се възвестяваше на столичани 
строежа на хижа въ недрата на Витоша. Така нашето д-вло 
- започнато въ дъждъ, бл-всна въ ярко лtтно слънце, което 
вече огр-вва хубавата сграда на хижата. 

Започната съ идеализъмъ, съ упоритъ трудъ и воля , 
тя ще остане завинаги щастливъ знакъ на идейнит-t сили 
на Юношеския Туристски Съюзъ въ България. Въ основит-t 
на хижа „Златни мостове" е вградена не само неуморната · 

·енергия на · юношит-t-туристи, върху вс-вки камъкъ или 
тухла личаг1;, не само следи на корави ржце, но тукъ е 

оставила отпечатъкъ и силата на нашитi:; идеи, на нашата 
любовь къмъ родната природа. 

Този праздникъ на нашето строителство - тъй щаст
ливо изразено въ хижа „Златни мостове" - ще бжде бла
готворния знакъ подъ който ще се състои втория съюзенъ 
съборъ. 

Вс-вки знае и чувствува грамадната полза отъ туристски 
ср-вщи. Добри и <;кжпи другари, които дълго не еж се виж
дали, а само отъ далечъ еж служили на нашето общо д-вло, 
си подаватъ другарска ржка и рамо до рамо, пеейки вдъх
новено нашия хубавъ химнъ, се заричатъ да служатъ съ 

нова твърдость и ново постоянство на юношеския туризмъ . 

Такава ср-вща - голtма и незабравима срtща на хи
ляди другари - е и нашия съборъ. 
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Съ открити чела, съ погледъ въ който се оглежда си 
ньото небе на Родината, хиляди юноши -- туристи ще донесатъ въ недрата на Витоша по нtщо отъ свежия лъхъ на своитt любими планини, отъ блtсъка и гордостьта на планинскитt ни върхове. 

Така, въ „Златнитt мостове " ще има наистина нtщо 
златно - душата и благороднит-в пориви на юношит-в ту· 
ристи. 

., Младъ Туристъ". 

··························#············································· 

Нf\ШИТо ИЗЛЕТИ 
Нашит-в организирани излети не еж цель, а средство 

да опознаемъ природата, да общуваме съ нея и да я обик немъ. Това, обаче, не тр-вбва да отслабва нашето внимание 
върху подбора и изпълнението на излетит-в въ кржга на Ю. Т . С. Нека прибавимъ и друго обстоятелство: напосле
дъкъ туризма доби такова разпространение, а излетитt -
такъвъ масовъ и епидемиченъ хара 1перъ, че истинския туристъ се губи всръдъ множеството , а смисленитъ и полезни излети ставатъ все по- гол-вма р-вдкость. 1 Излетит-в тр-вбва 
ца се подготвятъ и обмислятъ предварително, а маршрута - да се знае добре; а ко е по- гол-вмъ или минава nрезъ непознати м-вста, маршрута трtбва да се проучва по кар
тата и да се допълва съ по-подробни сведения. По избора на маршрута н-вма да говорим ь . Вс-вки турис т1:, знае най
добре какво го интересува най-много~ 

Другъ важенъ въпросъ е : ката, да ходима? Особено 
въ нашата срt,да , бързото, несмислено ходене - справед
ливо наречено „гълтане на километри" - се ср-вща много често. Ходете умърено ; не бързайте - планината и природата не еж спортно игрище 1 - Не се преуморявайте . Хо• 
денето е изкуство. Вие ще го научите постепенно и - търпе• ливо. Трt,бва да се обръща внимание и на екипировката : 
добро и здраво облекло, удобни обуща и раница, която да отговаря на силитъ ви. Не е преувеличено да се каже, че ycni:,xa на излета зависи отъ краката, а т-в ще ви служаrъ 
най-добре, ако еж обути съ подходящи здрави и удобни туристки обуща. Значение има и подбора на излетницитt, . Не
св11кналитt, да ходятъ и въобще нова цитt, тръбва да се 
трениратъ постепенно, а не да предприематъ голtми излети, 
които, вмt.сто полза, ще имъ причинятъ вреда. Нека не за· бравяме винаги следнитt, прости нt.ща: добра подготовка на излета; подходящо облекло (здрави и удобни обуща /), 
издръжливи ,р.ругари, умъренъ и смисленъ ходъ . 



.. ЮНОШЕСКИЯТЪ ТУРИЗМЪ ВЪ БЪЛГf\РИЯ 
Н-вколко поколения минаха подъ знака на юношеския туризмъ, 

з а да продължатъ дt.лото му вънъ отъ него , по други пжтища. 
Въ нашитt. редове прииждатъ нови сили, За т-вхъ, както и за 

.широката публика печатимъ долнит-в редове. - Б. Ред, 
Подбудитi; на юношеския туризмъ въ България еж 

прости: интересъ къмъ природата, нужда отъ въздухъ и 

.п росторъ. 

Младежьта, затворена въ стенитi; на безинтересно уче
ничество и угнетена отъ схоластични занятия, дири нови из~ 
точници и нови занимания. Тя се стреми да освежи онова , 
което й дава училището. Тi;сноrрждието на ученическитi; 
кржж_оци, отъ друга страна, не я задоволява и тя търси нова 

область за интелектуални прояви и орrанизационенъ животъ. 
Появата на юношеския туризмъ, дължима на будния 

починъ на русенскигв младежи: Х. Броксъ, В. Кулевъ, Б. 
Корабовъ, К. Мазневъ и f\. Пришакъ подчертава и доказва 
горнитъ мисли: на 28 априлъ 1908 год. русенци поставили 

· ....... ~. -~ "~. 

Юношнт-в-туристи въ планината. Пог ледъ къмъ Мусала . 
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Юношитt.-туристи въ планината. - Рила. 

основит-1; на д-во „Геологъ". Както личи отъ името му, д-то 

било научно; идеята за него се породила при единъ излетъ 

до с. Долапит-1; (русенско) гдето излетницит-1; намi;рили вка

менi;лости и заинтересовани отъ тt.хъ, си поставили за цель 

да изучатъ близната околность въ геологично отношение. 

По-нататъкъ, общувайки съ природата, младит-1; русенци се 

увличатъ все въ по-далечни и по-разнообразни излети. 

„Геологъ" добива чисто туристически колоритъ и се 

преименува въ· "Юношес1(о тури,стичес1(о д•во „Геологr,", а 

въ 1911 год. се нарича „Д;;·навr," . 

,,Дунаво" става ядка. на бжцащия съюзъ, нареченъ от

начало „ Български ученически туристически съюзъ". Посте
пено се образуватъ клонове на съюза, най · напредъ въ Са

моковъ, сетне въ Видинъ, Враца, Габрово и др. 

Русе-интелектуаленъ центъръ на бждащия съюзъ и 

Самоковъ - огнище на практическия туризмъ въ планината, 

поставятъ крайжгълниг\:; камъни на новата туристическа сгра

да у насъ. 

Въ как~а форма се явява юношеския туризмъ? 

Той не е мода, каквито еж днесъ много видове спортъ. 

Той е необходимость. Съ разнообразието, което внася, съ 

любопитството, което задоволява, най-сетне съ малката доза 

авантюризмъ, свързанъ c1:i скитничество и бродничество, той 
си спечелва хиляди привърженици. Отначало, юношескиятъ 
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туризмъ се развива умi;рено, почти бавно. Това е неrовия 

романтиченъ периодъ-онова недалечно време, коrато всi;ки 

излетъ е събитие, когато излетницитi; се измъкватъ почти 

скритомъ отъ кжщи, за да ги не възпратъ родители и учители, 

коrато най-сетне, на излетъ се отива съ най-скжсанитi; обуща, 

съ грамадна гега и ,съ дълги панталони. Класическиятъ типъ 

на юланинецъ, както се разбира днесъ, липсва. Планинарст

вото едва е въ зародиша си - излетитi, еж предимно въ 

низинитi;, 

Малко по-късно, следъ европейската война, коrато съ

юзни членове и дейци отиватъ въ чужбина, за да продъл

жатъ наукитi:; си, донасятъ отъ тамъ и модерния духъ на 

планинарството. На сцената се явяватъ типичнитt. туристи

чески фиrури-съ кжси rащи, блузи, подковани обуща и пр. 

Геrата отива въ музея, раницитi:; еж по-удобни, а ржката 

-е въоржжена съ хубавъ туристически бастонъ. 

Умерениятъ темпъ на нашия орrанизационенъ животъ 

се нарушава. Юношескиятъ туризмъ особено отъ 1921 rод . 
.насамъ-става стихиенъ. 

Не само защото по това вper-ie е безъ сериозни съпер

ници, но и поради здраво установенитi:; си принципи , поради 

безспорната сила на идеитi:; си 11 свежестьта на туристското 

движение, /-0. Т, С. става първата мощна организация на 

мадежьта у насъ . 

Дi;лото на юнсшн-в-турист.1: хижата ПJдъ Му<:ала . 
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Туристе.на игра въ планината . 

• 

·······-• • • • • • • • • • • • ♦ • 
♦ • • • • • • ♦-• • • • • • • • • ♦-• • • • • • • ♦-• • • • • • • • ♦ ♦-
♦ • • • • • • ♦-
♦ • 
• ♦-• • • • • • • ♦ 
• ♦ 
♦ • • • • • ·• . • • ♦ ♦ 
♦ ♦-
♦ • • • • ♦ • • • • • •••••••• 

Не1<а се обърнемъ 1<ъмъ статисти1<ата презъ последнитв 
нt.1<ол1<0 години. Отъ 1911 год. до 1927 год. в1<лючително
клоноветt. на съюза еж се увеличили та1<а: 

клонове : 1, 2, 3, 5, 9, 12, 22, 35, 56, 57, 61, 62, 70, 72, 74, 76,. 81 

години: 1911, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

Броятъ на членоветt. се е увеличилъ така: 

чл.: 100 440 2000 3500 5200 6500 11270 13979 15000 11800 12600 13400 

rод . : 1911 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 · 27 1 

Въ петнадесеть-годишния животъ на съюза заема, ъ. 
особено мtсто и нашитt събори. Кой съюзенъ деецъ не си 
спомня бурния ентусиазмъ, творческия импулсъ, трес1<авото 
напряжение по съюзнитt. събори! 

Tt, ч~ртаятъ насо1<итt на нашата дейность, тt. устр•ой 
ватъ и преустройват1> съюза ни, а отъ Видинс1<ия съборъ. 
(1 924 год.) съгласно новото измt.нение на съюзния уставъ,. 
избиратъ Централната Управа. 

Първиятъ. ни съборъ - учредително тt.ло на наши я: 
съюзъ - е билъ сви1<анъ · въ Самоковъ (1914 гад.). 

(Следва). 
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Облаци и планина : вр. Юмрукчалъ. 

ОБПF\UИ, ВЪЗДУХЪ И ПЛF\НИНИ *) 
Не- еж най лоши, нито еж най-дребни онt.зи, които про

явяватъ неугасима жажда къмь х армония и вдълбочаване 
въ самотата на природата, всрt.дъ трикратното величие на 
в'hmr,pa, водата и планинит'h. 

Има една естествена , необходима връзка между вси <;ки 
човt.шки стремежи, изразена въ експанзивния устремъ да се 
избt.гне отъ ежедневното, нагоре - въ въздуха и въ обла
цитt. , надъ огромнигв пространства на океана, въ далечни 
страни и все нагоре ~ въ непрекъсната борба съ матери
ята, _вr, планината. Предъ всички, предъ летцитt., моряцитъ 
и планинцитt., съзнателно или несъзнателн:-, изпъква единъ 
идеалъ: освобождаване отъ бреме ro на земята, летение въ 
необятния просторъ, освобождване отъ всички „постижения" 
на модерната култура и на модерното общество. 

Никой отъ тримата не е успt.лъ до сега да скжса окон
чателно веригитi;. Летецътъ, кой-~:о въ слънчевата висота 
смt.ло лови облачнитt. кжсчета, бурно се втурва срещу об
лачнит-в нули и се доближава до самото небе, тр-вбва от· 
ново да кацне на майката-земя, за да си почине отъ смt.лия 
опитъ да намtри въ далечнит-в височини тихо наслаждение 
и тиха борба. 

*) Въ кн. 4 на „Мл, Т." еж помi;стени 7 снимки на 
Рила, направени отъ аеропланъ. Т-в разкриватъ приказния свi;тъ 
на планинит-в, които летеца съзерцава отъ висинит-в на своя пол~тъ. Б. р , 

,, 
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Морякътъ тр-l;бва да напустне своята стихия, водата, 
следъ като изчерпи запаситБ си . или достигне цельта на 
своето пжтуване. Той е принуденъ, макаръ и временно, да 
се в'ърне въ домътъ си при огнището, при хората; но скоро 
стремежътъ го тласва отново въ борба съ стихит-i;, съ въл
нитБ, в-l;търа и бурит-i; - къмъ нови подвизи. 

Планинецътъ (ал11инистъ и11и туристъ), напълно чув
ствуващъ своята собствена мускулна сила, безъ помощьта 
на машини, се изкачва крачка по крачка, зиме и л-i;те, на
горе къмъ св-i;тлата висота, пр~зъ облаци, дъждъ и сн-i;гъ. 
Той прилича на титанъ. Отъ неговата радостна борба съ 
заледенит-i; форми на планината остава една вжтрешна топ
лина, която трае години, която освБтлява сивия день при 
спомена за часовет-i; на величава молитва и самота, близо 
до Бога, кждето чов-i;къ гледа вечностьта право въ очитБ. 

И тримата еж братя, странници, по пжтя, който из
вежда отъ шума на чов-i;шкото общество въ тихит-i; полета 
съ единъ-единственъ идеалъ: навr,нr, и нагоре! Навънъ отъ 
низинитБ на сушата е пжтя на моряка, нагоре къмъ св-i;т
лината - е пжтя на планинеца. 

Летецr,тr, и планинеца се сближаватr, cr, своето в'hрую
нагоре и все нагоре - m'h еж истинсl(и деца на слr,нцето. 

Вр. Кадемлия, 



Мусала и връхъ f\леко, 

ПЛАНИНСКИЯТЪ ffЬЗДУХЪ 

Отъ Д-ръ Ото Хойолеръ . 

Висо киятъ климатъ е лtчебе нъ. Това значи: растя• 
щето съ височината намаление на 1:{Ислорода въ въз

духа, слънчевитъ лжчи съ виолетова и ултра виолетова, 
свътлина, промъненото електрическо съдържание на атмос
ферата и относителната сухость на въздуха еж явления, кои 
то сами по себе си еж въздействие върху идещиятъ отъ рав 
нината. То предизвиква работа въ организма за да се пр,игоди 
къмъ т-tхъ и се отразява по този начинъ върху кръвообръ
щението и нервната система . 

Силниятъ и добре трениранъ планинецъ е въ състоя
ние веднага съ всrжпванието въ планината да гони своитъ 
туристки цtли, без ь да е необходимо да чака особени пое- ·· 
тижения на своето тtло при нагажданието му къмъ пла
нинския климатъ. Съ всемъ другояче е, обаче, при слабия~ 
нервенъ човъкъ или идващиятъ за пръвъ пжть въ планина-
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1 а, който има да се справя ёъ отпадналосtьта, липсата на апе• 

1 итъ, сърдцебиене и безсъние. 
За да бжде постигната ц-l;льта на ободряването, т. е. 

1 -l;лесното i,, душевното освежаване, ·необходимо е трит-l; въз

~юдителни фактори: почивната, движението и t<лимата да 
бждатъ възприемани така да се каже въ хармонични 

11вижения. 
Планинсниятъ климатъ действува възбудително, Коя ви

< :очина точно е най-добре за възстановяване на силит-l; за

виси отъ отзивчивостьта на организма. Но височината на 
н-l;стото сама не опред-l;ля резултата, защото слънцето и 
1:ъздуха, отношението къмъ почивната и мускулната работа 
еж сжщо меродавни. Много почивка, бавно свикване на 
свtтлината, като се предпочитатъ раннитt сутрещни и нж
с нит-15 вечерни часове, еж първитi; изисквания за постигането 

въобще на едно заздравяване. Затова отначало движенията 
тр~бва да бждатъ минимални. Следъ това, въ съгласие съ 
индивидуалнит-l; нужди, движенията тр-l;бва да се увеличаватъ 

до максимално напрежени.е, което не тр-l;бва да е вредно за 
здравето. 

F\ко приемемъ, че разполагаме съ четири седмици въ 
г ланината, можемъ да препоржчаме следното разпредi;ление 
1- а времето :~ 

Преди ;: всичка не тр-l;бва да се уморява организма съ 
предварително пос.ещение на градове. За първитt дв_е сед-

Рила ·_ зименъ спо менъ. 
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Рила 

мици трtбва да се избере постоянна квартира, като въ пър
витt дни повече се почива и свикне съ нлиматичнитt. усло
вия на планината. Следъ тtхъ трt.бва да предnриемаме малки 
полудневни излети въ планината. Третата седмица може да 
бжде венеца на постиженията - естествено при добро вре· 
ме - ако се отдадемъ изц-tло на върховетt. Тя трt.бва да 
създаде rордитt. спомени на туриста нъмъ които той често ще 
се връща презъ работното време презъ зимата. Времето ще 
трtбва да употрtби въ изкачване и преминаване между 
различни върхове. Четвъртата седмица трtбва да премине 
въ нt.нолно дневна почивна , като часть отъ нея бжде на 
срt.дна височина, за да представлява преходъ нъмъ равни
ната, като бжде нарушено отъ посещение на градове. 

F\но за изпитаниятъ планинецъ е необходимъ другарь 
съ обязателно равни сили, за сравнително новиятъ въ пла
нината, придружнина има да играе особено важна роля. Отъ 
него зависи урегулирването на впечатленията, като преди 

всичко да съгласува всичнитt си морални и физични сили 
съ тия на другия. 

Въ целесъобразно пренарiiното време въ висонитt 
планини азъ не виждамъ само възможностьта за духовно и 

здравно освежаване, но преди всичко едно срtдство за въз
питаване на душата, характера и самодисциплината, защото 

организма оживi3ва, душата се събужда за другъ животъ, 
радостна въ блаженството и мощьта на грамадната планин· 
ска природа и чрезъ повишеното напрежение добива край
ното чувство щ1 силата и мощьта. 
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Сцена отъ филма „ Свещенната планина". 

СВЕЩЕННfПf\ ПЛf\НИНf\ 
(,,Гнi;вътъ на боrоветi;") 

Неотдавна въ София бi; представенъ за пръвъ пжть филма 
„ Гнi;вътъ на боrоветi;" ( на нi;мсни е съ друго име: ,, Der heirlige 
Ber.g", т. е,. ,,Свещенната планина"). Филмътъ - най-rолi;ма продук
ция на „Уфа", представя въ съвършенъ видъ идеята за любовь 
къмъ планината, разкривайки всички 11ейни красоти. 

Когато режисьорътъ flр1:1олдъ Франкъ преди нtколко 
годнни опита чрезъ филма „ Чудесата на ски бi3ганеmо" да из
несе на бtлото платно планинитi:; съ тi:;хнитi=; елементи -
планинци, бури, снtгъ, зима, слънце и красота, всички по
~i=;рваха, че първиятъ оп1пъ да се въплоти планинарската 
идея въ филмъ е надминалъ себе си, Планинскиятъ свtтъ бi=; 
намtрилъ своя майсторъ, който можа отъ тази могж
ща материя да даце художествени творби. Следниятъ не
говъ филмъ бi=; сжщо отличенъ. Вече имаше признаци за 
опитъ да се въплоти играта на природнитt стихии въ 
драматизмъ: бi=;гащитi=; облаци, мс'lлкитi=; хижи, хвърчащиятъ 
Сl-j'БГЪ, замръзналиятъ ледъ, изгр1;ващото и зал1;зващо слън
це, обвити въ сн-вгъ дървета , бликаща вода - това бi=;ха 
живитi=; елементи на тази рецица отъ картини. Реж11еьорското 
изкуство на филмъ 61; принудило природата да влезеlвъ 
филмовия апаратъ. Вi=;рваше се, следъ тези филr,rи, ;Че · гра-
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Изъ филма „Свещената планина". 
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ницата е достигната, темата „планина и планинци" изчер
пана. Даже и следъ филма „Планината на сждбата " се ми
слtше, че най-висока1а степень е достигната и Франкъ е 
далъ най хубавото. И ето че съ филма „ Свещенната плани
на" (Гнt'lътъ иа боговетt " ) Франкъ доказва своето голtмо 
и неизчерпаемо изкуство. 

Върху основата на една не съвсемъ ясна и логично 
развита драма, която се изнася отъ танцьорката Диотима 
(Лен ,. Рифенщалъ) и цвамата планиnски другари-,,приятельтъ" 
(Луиджи Тренкеръ) и „Виго" (Ернстъ Петерсенъ) Франкъ дава 
думата пакъ на природата по единъ много по - богатъ и много 
страненъ начинъ. 

Спокойниятъ безкрай на морето загражда всичко, съ
четано отъ планини . F\лпигt оставатъ все пакъ урелементъ 
на Франкъ. 
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Величествениятъlалпииски tвiпъ въ кржга на Матер· 
хорнъ, Ленцерхайде, Енгадинъ, Кортина д'F\мпрецо, Доломи
тит-в и даже Шварцвалдъ - това е географското мильо, 
върху което е произлtзълъ този филмъ следъ двегодишна 
упорита~работа. 

Картинитt. сж-отъ първата до последната - нечувано 
красиви. Твхниятъ несравнимъ разкошъ обхваща и завла
дява така, че чов-вкъ н-вма достатъчно очи и умъ за да въз· 
приеме всичко. И затова н-вкои фактически гр'hшi<и минаватъ 
незабелъзани. Въодушевенитt. статии на Ламеръ въ "F\встр. 
F\лпийски вестникъ", на проф. Диренфуртъ въ .Сведен ;, я на 
Г. F\. F\. С." пропущатъ даже грешки, че въ единъ день има 
цъфнали череши, цв-втя и плодове въ планината, че отъ из
в-встно м-всто се виждат ь ледове и буйни водопади, или 
riъкъ (което всtки планинецъ ще забележи) че „приятельтъ" 
носи тежка хармоника въ планински излетъ и се катери 
кога съ гвоздеи, кога безъ гвоздеи на обущата, затова че 
се движи по вледенени върхове най-леко облеченъ или че 
навива вжжето около гърдитt си? Нима е гол-вма грt.шка 
че презъ нощьта спасителната команда тръгва безъ раници, 
а само с:ъ факли, което собствено дава възможность да се 
направи онази вълшебна картина? 

Та презъ нощьта на 25 февруарий по северния склонъ 
на Доломититt не се катери архитекта Луиджи Тренкеръ, 
а „приятелыъ ~, който е заrубилъ своя разсждъкъ заради 
свещенната планина и свещенната за него Диотима. 

Въ филма н-вма лоши моменти - всичкит-в еж ,побри. 
Но всъки планинецъ, който има чувството на планински 

Про л-l,тъ въ полит-1; на пла.нината . 



мораль, не]може да забрави и да не потрепери: nри~момен " 
тигв, когато майката на „пр;,~ятельтъ" казва: ,,Ti3 : всички 
еж деца ", к:о гр то J n ри я тел ь т ъ предпочита смъртьта 
предъ живота, за да _спаси приятельть_: си или когато на 
бtлото платно се четать думитi3 „Не, той не е убиль ;прия· 
тельтъ си, той е умрtлъ за него, следъ1като цtла нощь се 
е мжчилъ да го спаси", защото въ планината и въ планин· 

ския живстъ две нtща стоят„ надъ всичко: ,,Другарство-, 
вtрность". 

Пла . 1и ; 1ски нарциси (Витоша ). 
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ТУРИСТИ. 

Ний идемъ къмъ васъ далечни ралкани 

И никой умора не с-вща, не знай , 

Че обичь велика обгаря сърдца ни -
Вели!(_ата обичь къмъ родния край, 

Ний идемъ, ний: волность, желание и младость, 

Че толкова хубость въвъ васъ жив-вй 

И шепнемъ ви тихо, пияни отъ радость 

Нашето крепко туристка „ Здрав-вй ! " 

Ний сме волни катъ .орлит-в, 

Що се виятъ на възбогъ -
Неуморни катъ водит-в 

На планинския 1ютокъ. 

Любимъ роднитi; Балкани 

И вс-вки - химнъ имъ дивенъ п-вй, 

Пролi.ть блика въ сърца ни -
Младостыа въ насъ жив-вй. 

R въ душитi; ни смирено 

Радость трепка и играй, 

Че ний любимъ вдъхновено 

Своя хубавъ бащинъ край . 

М. Б. Милкова 
,, Черни Ломъ" - Попова. 
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ПИРИНЪ 
Отъ Н. Ив . Божюювr, - София. 

Леrеt:1дитt за красотитt на Пирина, името му въ див• 
нитt ни народни пtсни и недостжпностьта му нtкоrа, съз
дадоха едно романтично влечение къмъ него у вс-Ьки туристъ . 
За всички бt мечта да отидатъ въ легендарния Пиринъ . 
Когато мнозина можаха да достиrнатъ тази мечта , видtха , 
че е имало защо да купнеятъ така много и тъй силно по 
богато надарената, и съ безкрайни красоти наша планина, 

Неизгладимо впечатление остави у ме~ъ първото виж
дане и· отиване на Пирина . · 

Следъ дълъrъ - почти нескончаемъ но,ценъ прtходъ 
въ Рила сутриньта на разсъмване, въ разложското поле надъ 
село Добърско, между великани-борове, се мtрна една без
кра йна верига отъ върхове. Зората ги бt леко обагрила и 

, тt въ своята розова свtтлина , изглеждаха като видения изъ. 

Юндола 
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• Цветя въ Юндола 

НБЮЖЪВЪ другъ миръ, миръ на вълшебни видения,'Zмиръ на 
легенди и неизказани красоти. Изведнажъ приказки и п·hсни 
млъкнаха, всички спрi,ха, загледани въ чуднитi; алпийски 
форми на безкрайно дългата планина. Ние гледахме , нi5що 
неочаквано хубаво и бързахме да го погълнемъ съ погледа 
си, защото все ни се с;трунаше, че видението ще изчезне, 

ще се скрие. Не ни се вi5рваше, че и у насъ може да има 
такива прелести. 

Това, което бi, създало. въображението ни за Пирина, 
подъ впечатлението на народния ни епосъ отъ пi5снитi5 и 
приказкигв на очевидци, за моментъ избледнi;, изгуби се, 
въображението ни бi, поразено. Ние виждахме нi5що, което 
е по-мощно и по-гигантско и отъ изработенитt. въ въобра
жението ни форми и представи за него. 

И изведнажъ гоrата екна отъ хубавата народна пt.
сень: ,,Планино Пиринъ, планина, много си Пиринъ хубава", 
изразяваща и възторга на нароца ю1 отъ хубостьта на Гl"'
рина. 
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Скоро г.ървитt. лжчи на слънцето обагриха съ кървави 

лжчи планинскитt. върхове, като че ли кръвьта на хилядит-в 

в'hрни синове на Род инат а, паднали въ неравна борба за 

свобода, се бi; разлt.ла по върховет1, и отъ тамъ ни напом

няше, че тt.хнигв идеали още не еж постигнати, напомняше, 

за други части на нс::шето Отечество, които еж още подъ 

робство и зовътъ роднитt, се братя къмъ нова борба за 

свобода. Неусетно следъ първия възторгъ свалихъ шапка 

предъ мисълыа за хилядитt. гробове, на герои - самоот

вержени синове на нашата Род и на, които съ своята само

жертва, днесъ ни даватъ възможность, ние безгрижни и 

свободни да гледаме и се наслаждаваме и отъ тази неиз

казано хvбавъ кжтъ на нашата Родина. 

Предъ менъ изпъкна величавата борба за свобода, ве• 
личава, както величествения Пиринъ, борба за св :>бода, бор

ба за чов1,шки права, равенство и братство. Нt.ма мt.сто въ 

Пирина, за което да не м:,гатъ да Ви посочатъ м-l,сто на ми-

Планински Петровъ нръстъ. 
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Край Банско - надвечерь 

нали сражения и борби, нi;ма чукарь, гора или полянна 
ко• 

ято да не е усеяна съ знайни и безкрайни гробове. Наро

дътъ и сега още възп-ьва своигв войводи загинали въ 
бор

бата за Пирина: Гоце Дt,лчевъ, Гущановъ. Пt,ю Яворовъ, 

Даевъ, Дt,до Ильо Кърчовалията, Дончо Златковъ, Че·рно

п½,евъ. Тодоръ f\лександровъ и пр. И едва сега ми става 

напълно ясно защо името на гордия и величественъ Пирин
ъ 

е символъ не само на красота, а и симвоr1ъ на борба за 

Родината, символъ на стремежа на българина къмъ свобода,
 

символъ на неговата упори1ость и героичность къмъ пос

тигане на тази цt,ль. 

И не напразно величествения Пиринъ съ своитв без

крайни вериги върхове и гори е билъ защитникъ на своит
t, 

обитатели - защитници на българското име и честь. И не 

напразно той е бил1;, надеждата въ подигащия се за бор

ба довчерашенъ робъ. И за това въ народния епосъ -

изразитель на тжгитt, и радоститt, на 1-1арода, Пиринъ въз

п½,ватъ, като пазитель и стражъ на българщината, като м
о

щенъ символъ на борбата и близката свобода. 

Отивайки тамъ, спомняйки величавата борба въ мина

лото, покланяйки се на падналитt, въ него борци ние не м
о

жемъ да не почувствуваме въ себе си стремежъ, къмъ до

вършване заветитt, на тия, що паднаха - Свобода на цt,ла 

Македония. Нима ще оставимъ Бt,лас ица, Бабуна, Плачкови-
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ца, Кожухъ, Шаръ и китнигв и красиви котловини между 
т-tхъ - въ робство . 

. Зап-вхме п-всеньта на ц-вдо Вазовъ: ,, Покойници" и , 
спомнювай.ки си Пирина, тя още ечи въ ушитt. ми .' 

Загледани тамъ горt. по върховетt., замислени и замеч
тани, не следъ дълго стигнахме въ Gанско. 

Уморени отъ впечатления, ходене и неспане, ние оти
вахме въ Банско съ апатия, безъ интересъ, очаквайки да 
видимъ едно обикновено забутано планинско градче, свито 
и безлично подъ мощнята хубость на Пирина . 

Но веднага следъ вл,1зането ни, апатията и умората 
отстжпиха мt.сто на нови хубави впечатления, на новъ въз
торгъ. Вмt.сто полу-модерни, полу-стари загради на обикно
венигв градчета , предъ насъ нзпъкна едно градче отъ ми
налото на нашата Родина , запазено отъ разрушение и глу
пави планировки (които обикновено въ насъ унищожаватъ 
въ такива случаи всичко цt.нно и оригинално) . Предъ насъ 
по тt.снигв, криви , но живописни стари улици на Банско, 
постлани съ калдъръми отъ пирински гранитъ, се прости

ра ха масивни каменни кжщи, въ чисть националенъ българ
ски стилъ (въпреки, че близкото робство е наrюжило нt.кои 
особености, като малки прозорци и отвори отъ къмъ вън
шна та страна) и то напълно запазенъ . Н-tщо мощно и теж
·ко - сжщевременно много красиво, лъхаше отъ :rия :ста 
-ринни кжщи , к оито н ап 1:: л но импонир ах а на мощния и гран 

Банско 
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Банско - край хармана 

диозенъ Пиринъ, възвишилъ своитt. върхове кат<.. великани 
- стража надъ своята най-свидна рожба - гр. Банско. 

Като се вгледа човt.къ въ архитектурата на тия бъл
гарски кжщи вижда се добрия вкусъ и чувство на хармонии 
и красота въ стария българинъ. Широкитt. и хубави стрt.хи, 
живописнитt. чардаци, грамаднитt. масивни порти съ камен • 
ни високи зидове - всичко това въ една хубава линия, при 
една отлична съразмt.рность и хармония. 

Проститt., но масивно украшения по вратитt. и таванитt., 
напълно на мt.стата си ., придаватъ още по-голt.ма прелесть 
на общото впечатление отъ кжщитt.. 

Епохата на еснафа - онзи факторъ, който запази и 
възкреси 6-.лгарщината въ миналото, епохата отъ преди 
стотина и повече години въскръсва изъ у лицитt. на това 
китно градче. То ни напомня епохата на мощния подемъ на' 
българщината. 

(Следва). 

• 
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ВЕСТ И. 

- Юношескиятъ Туристки Съюзъ въ България свиква своя 

rодишенъ съборъ презъ днит-1, 31 юлий, 1 и 2 авrустъ въ rрадъ 

Софи.я. Съборътъ се свързва съ евентуалното освещаване на хижа 

„Златни мостове", ако бжде готова до тогава. Центр. н-во на 

Съюза взема активно участие въ приготовленията за събора, които 

целятъ да дадатъ възможность на софийското общество да се за

познёе съ организацията на юношит'½;-туристи. 

- Презъ м. май б-1,ха отпразднувани ежегоднит-1, тържества 

по случай годишнината отъ смъртьта на f\леко. Въ Свищовъ тър

жеството е обединило чувствата на ц-1,лия градъ, а въ Т. !Jазар

джикъ - в-1,рни на _ традицията - юношит-1,-туристи еж успвли и 

този пжть да привлекат;ь вниманието на гражданството върху скж

пата паметь нз f\леко. 

- Съгласно решението на редовния конrресъ Ю. Т. С. ус

тройва и презъ настоящето лвто задгранични излети. Първиятъ отъ 

т-1,хъ съ обектъ f\лпит-1, - ще се състои подъ главатарството на 

съюзния подпредседатель В. Баевъ и включва въ маршрута си гру

пата Гросrлокнеръ съ изкачване на върха - Инсбрукъ - Ветер

щайнrебирге - Мюнхенъ - Салцбурrъ ..:_ Щайнеркесъ Мееръ -

Виена, Вториятъ е опред-1,ленъ като първо п~сеще!;iие на чехскит-1, 

Татри подъ главатарството на Д. Бърдаровъ. Групата ще посети 

освенъ красивит-1, планини и всички центрове на Чехия - Прага, 

Бърно, Пилзенъ, Карлсбадъ, Мариенбадъ, Крал. Храдецъ и пр. 

- Презъ настоящето л-1,то гости на Ю. Т. С. ще бждатъ н-1,

колко групи чужди туристи, между които 30 души германски -

членове на Силезийския съюзъ „ Вандерфогелъ", 15 чехи - членове 

на f\кадемичния отборъ при Чехословашкия Туристски Клубъ, 45 души 

членове на Зибенбюргския Карпатски Съюзъ и една малка група 

отъ Герм. f\встр. f\лпийски Съюзъ, Ежегодно увеличаващето се 

число на чуждит-1, гости сочи за добрата дейность на Съюза въ 

привличане чужденцит-1, въ България. 

- Енергичната дейность на Б. Т. Д, и Ю. Т. С, за спалното 

дi,ло тази година ще даде своитв отлични резулт.ати. Презъ лвтото 
ще има уредени спални въ 12 града. Центр. н-ва на двата Съюза 

еж излi,зли съ окржжни, въ които даватъ необходимит-1, подроб

ности и упжтвания. 

- Още по-усилено ще се работи върху хижестройството. 

Сега еж заети съ работа съюзнитв другари отъ клоновет-1, ,,Ви

тоша" на хижата „Златнит-1, мостове",- .,Руенъ " на ·едноименната 

хижа, казанлъчани въ хижата "Мара , Гидикъ" и неврокопчани върху 

хижата „Папазъ г ьолъ". Изоставя се за това . лвто постройката на 

голi;мата Мусаленска хижа, за да се подготви по-добре презъ ид

ната строителна година, Усилено се строи и дома на Русенския 

клонъ „Дунавъ", като освещаването му ще бжде презъ идната го

дина, когато ще съвпадне съ 20-годишния юбилей на клона. Сжщо 

напредва постройката и на общия домъ въ Плввенъ, 
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,,МЛf\ПЪ ТУРИСТЪ" 
ОРГI\НЪ HI\ ЮНОШЕСКИЯ ТУРИСТСКИ СЪЮЗЪ 
ВЪ БЪЛГI\РИЯ, СПИСf\НИЕ 31\ ПЛf\НИНI\РСТВО 
И ТУРИСТСКI\ КУЛТУРI\. Год . 12, 1927, СОФИЯ 

„Младъ Туристъ" е въ дванадесетата 

си годишнина. Презъ нея, както и досега, той 

служи съ ревностъ на цдеята за опозна

ване и обикване българската природа -
крайна цель на организираното туристско 

движение у насъ. Въ трудната задача да 

бжде представитель на туристската мисъль 

той винаги е ималъ подкрепата на всички 

срiщи - на нея · той разчита и презъ на

стоящата година. 

Вс-вки юноша - тур и с т ъ, всtки мла
дежъ трtбва да го получава и разпрост

ранява . 

Годишенъ абонаментъ 20 лв. за чле
нове на Ю. Т. С. и 50 лв. за нечленове. 

Презъ годината „Младъ Туристъ" ше 
изл~~е - въ 10 книжки , всtка отъ тtхъ съ 
цвtтне приложение. 

Реда кция: Л. Н. Тодоровъ и Ст. Поповъ '- София 
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